
 

 
 
 
 
 
 
Melbourne, ngày 12 tháng 10 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
 
Về việc: Bàn giao giữa hai Ban Chấp Hành Cộng Đồng. 
 
Kính thưa: 
      Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, 
      Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria, 
      Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể, 
      Quý vị trong Ban Cố Vấn và Giám Sát, 
      Giới truyền thông và báo chí, 
      Cùng toàn thể đồng hương. 
 
Để việc chuyển tiếp điều hành Cộng Đồng được thông qua đúng Nội Quy Cộng 
Đồng hiện hành, sau Đại Hội Thường Niên vào Chúa Nhật 02/10/2022 vừa qua, hai 
Ban Chấp Hành đã xúc tiến việc bàn giao tài sản, giấy tờ và sổ sách của cộng đồng. 
 
Lễ Bàn Giao chính thức sẽ được tổ chức từ 1 giờ đến 2 giờ trưa ngày Chúa Nhật 
30/10/2022 dưới sự chứng kiến của Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát tại Đền Thờ 
Quốc Tổ, 90 Knight Avenue Sunshine North VIC 3020. 

 
Sau đó, Tân Ban Chấp Hành sẽ trình bày chương trình hoạt động trong ba năm tới, 
và các Tiểu Ban Chuyên Môn dự định sẽ được thành lập.  
 
Dặc biệt là Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết Quý Mão “Xuân Đoàn Viên, Ghi Ân Trưng 
Nữ Vương” sẽ cập nhật các thông tin mới nhất để quý dong huong có thể góp phần 
tham gia. 
 
Nhân cơ hội này, chúng tôi xin phép được đại diện cộng đồng ghi nhận và chân 
thành cám ơn Ban Chấp Hành đương nhiệm đã hợp tác hoàn thành sự bàn giao.  
 
Xin quý dong huong tham dự Lễ Bàn Giao một cách đông đủ để đánh dấu một giai 
đoạn mới trong sinh hoat cộng đồng cua chúng ta.  
 
Trân trọng kính báo, 
 
 

Phó Quốc Vân 
Tổng Thư Ký CĐNVTD-VIC (2022-25) 
 
  


